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  نای امير عبدالرحمانزندگ ۀبار در نظری مختصر

 "ابو مسلم خراسانی" 
 

 ضافات شھرمُ  از» سپيد دژ«سفيدنج  ۀقري در 720سال  ن درالم عبدالرحممس ابو
زبان و ادب عرب  ،تحصيل کرده بود او .کنونی درشمال افغانستان متولد گرديد» سرپل«انبار

 .قلبش قوی حتی قسی بود زبانش فصيح، .گندمی و جذاب داشت چھره قامت متوسط، .ميدانست
 .ت گذاشتسياسۀ سالگی قدم به صحن    19در

 بودند نزد ملل مسلمان معتبر اس3م منسوب و در که به پيغمبر ابو مسلم ميخواست عباسيان را
افغانستان براندازد و دولت  در عرب را ن به بعدآ و از انھدام شھنشاھی اموی قرار دھدۀ وسيل

 .کند سيسأملی ت
پس . کوفه ميزيست امام محمد متوفی به حيث امام عباسيان در اين وقت ابراھيم پسر در

آن به  بعد از. امام مذاکره نموده و قرارھائی گذاشت به کوفه رفت و با 741سال  ابومسلم در
 افغانستان برگشت و

 .خودش را امير طرفدار بنی عباس معرفی کرد
 بلخ، سرخس، توس، ابيورد، مرغاب، مرو، بادغيس، پوشنگ، ع3قه ھای ھرات، امير از
حدود صدھزار نفر اسپ سوار و  ع3قه ھای نزديک در ر و سائرغو، تخارستان چغانيان،
مي3دی  749ھجری مساوی به  129رمضان سال  پنجم در و ود جمع کردخبه دور  خرسوار

سلطنت و  لباس سياھی پوشيد و خلع خلفای اموی را از مرو پرچم سياھی برافراشت و خود در
 .دش را شھنشاه خراسان خواندخو و نصب عباسيان را به خ3فت اس3می اع3م کرد

غ3م محمد غبار  مرحوم مير ۀنوشت "مسير تاريخ افغانستان در" کتاب تاريخ آنچه گفته آمد از
 ھمچنين جناب عبدالحی حبيبی نھضت ابومسلم را سياه جامگان و .اقتباس و نقل گرديد است که

 .کرده است که شباھت به تبر داشت ذکر چيزی يا را تبر و شان ۀاسلح
اين کار وظيفه  زيرا مرام نگارنده تعقيب سير تاريخی حوادث مربوط به ابو مسلم نميباشد، اما

من تذکر  بلکه مقصد .سراغ ندارم خود من چنين ص3حيت و توان در گرامی بوده و مورخان
بناًء متذکر  .ی امير ابومسلم صاحب قران استه ئبعضی نکات از سرگذشت داستانی و افسان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

مير ابومسلم خراسانی برخ3ف ديگر پادشاھان و قھرمانان جھان دارای دو نوع ميشوم که ا
 .یه ئديگری داستانی و افسان يکی تاريخی و سوانح است سرگذشت و

عمير مرقد حضرت علی کرم J سال قبل در دور ت 70الی  60حدود  زمان سابق يعنی در در
 و صوفيان وغيره موجود بود ن،مزار شريف حجره ھائی جھت سکناگزيدن طالبا در هھوج

يا  و متر 10يک دھليز وسيع به عرض تقريباً  کتاره دور صحن تعمير دربين اين حجره ھا و
يک قسمت ھمين  در. شد داشتند مردم آزادانه آمد و دھليز آن وجود داشت که درين بيشتر از

ره بينی بر عينک ھای ذ محاسن سفيدی می نشست، ھای جمعه و رخصتی مردیدھليز در روز
شت و با کتاب ميگذا رگی را روی يک صندلی مخصوصچشم ميگاشت و کتاب قطور و بز

مردم دور او جمع شده باMی  .ت ميکردئمسلم را قرا ھای امير ابوصدای ضعيف و آرام داستان
ردسال بودم و موفق نشدم من خ .گوش ميدادند بوريا می نشستند و به قصه ھا و حکايات او

توانم بگويم که چاپی بنزديک ديده و  از اری اشتراک نمايم و حتی آن کتاب رادرين مجلس ب
 ؟بود و يا قلمی

ی صاحب نيز بر ھای تعطيل در باغ عمومی کابل متصل زيارت مولوعين مجلس در روز
ود يک چاينک چای مردم باMی بوريا نشسته و سماوار چی که در آنجا موجود ب ار ميشد کهزگ

ين وضعيت از ھمانطور کتاب ريش سفيدی با ع کدام ميگذاشت و ھر با يک پياله نزد
 .گوش ميدادندبدان ميخواند که مردم با دلچسپی زياد  ھائی از امير ابومسلمداستان

ھا در سنوات قبل شکل يات ريش سفيدان اين داستان سرائينظر به نوشته مرحوم غبار و حکا
  :چنين آمده است تان در مسير تاريخدر کتاب افغانس. ديگری داشت

 جنگی از قبيل خود و زره، ۀمعمول بود که داستان سرايان شھری با البسھا در کابل از قرن
ھای منظوم و منثور آمده و داستان ھای عام و چوکھای بازارسپر و شمشير ھر روز در ميدان

موزون بيان امير حمزه و غيره را با آواز رسا و  ابومسلم، ی چون رستم،ئھاپھلوان شھنامه ھا و
و رفتار تمثيل ميکردند و روح جنگ جوئی و سلحشوری مردم افغانستان را  و با دست و اسلحه
 .زنده نگه ميداشتند

ھای امير ابومسلم به ياد می آورم اين است که در بين اقارب ما شخصی اما من آنچه از داستان
نموده بود و گقته ميتوانم آن را در شنيدن داستان ھای امير سپری  که ايام عمر جوانی خود بود

بود که امروز در  حجرالکتاب بزرگ که در باM به آن اشاره شد در مغز او چنان نقش کل 
ھا شنيده بود فراموش ه ای را که از داستانيا نکت او ھيچ يک جمله و. کمپيوتر ثبت شده باشد

انشاء پردازی و اشعارش  ھر داستان را با تمام جزئيات و،  سواد بود نکرده بود و با آنکه بی
شبھای . گرفته بود زرگ و ريش سفيد بود در بين ما کاکا لقببيان ميکرد و چون شخص ب

 طوMنی زمستان که خسته کننده بود چند نفر از جوانان فاميل جمع ميشديم و آن قصه پرداز بی
يک خانه  خانه و فاميلش جدا ميساختيم و در و لعل از تنظير را به انواع خوش آمد و لي

و نوش به سرعت به پايان ميرسيد و از ساعت  خورد و. دورش در تپه ھای صندلی می نشستيم
شنيدن فصل ھای متعدد داستان  ۀبعد از نصف شب از زبان کاکا آماديا يک بجه  و 12الی  8

 .ھای امير ابو مسلم ميشديم
 که کدام داستان را بگويد؟ بعدِ  را شنيده بوديم کاکا با ما مصلحت ميکرد ھاچون قب3ً اکثر دستان

را  آوری مجدد با دست پيشانی خودستان انتخاب ميشد و کاکا غزض يادمگوی زياد دا بگو
ھم نميکشيديم داستا ن شروع  سکوت مطلق و کامل که حتی بعضی از ما نفس ماليد و درمي

 :ميشد

  بودم اکنون فتادم کجا؟ اــــــکج
  تم رھاسش ن شد زــــعنان سخ

  از آورم بار ديگر چو بودب چو
 تی Mيمولذحی ال رمانــــفه ب
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نظر  ش تبر بر دوش با تمام پھلوانان و لشکريانش در نظر مجسم ميبودابو مسلم با لباس رزمي
 :به روايات اين قصه پرداز سرگذشت زندگی امير ابومسلم به سه قسمت تقسيم  ميشود

 دوره در داستانھا بنام پياده روی ياد گرديدهقبل از اع3ن امارتش که اين  ۀقسمت اول دورــ 
 ش که سراسر با جنگ و لشکرکشی بودهامارت و پادشاھي ۀقسمت دوم دورــ 
 قسمت سوم کشته شدن او با فريب و خدعهــ 

 او سفرھای زيادی ميکند. برو استمصائب و سختيھای زيادی روپياده روی امير با  ۀدر دور
مصائب چيره  را بر که داشت او د اما استقامت و ثباتیھای بيشماری متحمل ميشو و رنج
  : غبار مينويسد مرحوم .ميسازد

 ».را نشان نميداد کاميابيھا مسرت خود را و در در سختی زندگی اندوه خود« 

 او نظر داستان بزرگان دين حضرت علی ابن ابوطالب و حضرت امام حسين بربرع3وه نظر ب
يا ؤريشان دچار مصيبتی بوده درعالم روقتی امير به حال پگفته شده  .خاصی داشتند معنوی

را برميدارد و باMی  او شده سر ديد که چون نور روشن در افق نگاھش پديدار شھسواری را
نده را بلند ميکنی؟ جواب من درما ميگويد آغا تو کيستی که سر امير .ميگذارد زانوی خود

  :ميشنود

  را نشناسی حيف که ارباب وفا صد
  را نشناسی تو ما ،ار تو باشيمـــي ما

  ه آن منم حيدرــشاه گفتا ک
  خيبر ۀقلع ندم زــــــدر بک

  مممقاصاحب ذوالفقار و ق
 مھست داماد مصطفی نام

رای عقل و شعور بيشتر از آنچه فراگرفته دا بوی مشک و عنبر ماحولش را وقتی بيدار ميشود،
 .به می يابدمشکل غل بانيرو و قوت مضاعف بر داشت ميباشد و

 .يابدود که خوراکی جھت رفع گرسنگی نميچنان حالتی مواجه ميش باری در ايام پياده روی با
ران مزدوگان می آيند و ھريک از خواج. د و در قطار آنان مينشيندکاران ميروبازار مزدور به
. نميمانداو ديگر مزدوری باقی  تا اينکه بجز. ميبرند اما کسی به او توجه نميکند خود با را

نظر انداختن در جسه  زيرا کارفرمايان با .خود ميبرد باMجبار اورا با و آيد آنگاه خواجه ای می
بدل يک روز خدمت چه ميخواھد؟ امير  در ميپرسد او خواجه از. ... انگارند را تنبل می او او

افقت ميکند خواجه مو .روز گرسنه بوده ام فقط شکم مرا سير کن زيرا برای چند جواب ميدھد،
خواجه امير . که عبدالرحمن الی عصر در آنجا بايد بيل بزند را به باغی وارد ميکند جائی و او

برميگردد و ميگويد  خوانی که دارای ھفت تا نان استبا دستر را منتظر ميگذارد ميرود و
خوردن  هاما امير که ديگر طاقت انتظار ندارد شروع ميکند ب .تا من ماست بياورم منتظر بمان

از  رسيده نظری يگردد می بيند که نانھا به اتمامما وقتی خواجه با يک خمره ماست برھنان
وقتی باز با ھفت تا نان برميگردد ميبيند که  .رود تا ديگر نان بياوردياندازد و می تعجب م
تبه تکرار ميشود تا امير سير بش بيشتر ميشود و اين عمل چند مراتمام رسيده تعج ماست به
 .ميگردد

بيل بايد  ست که باد به او نشان ميدھد و آن تپه ای آنگاه خواجه کاری را که بايد انجام دھ
ن شروع به کار ميکند و ھنوز آفتاب به وسط سما نرسيده که تپه ھموار اعبدالرحم .ھموار شود

در خواجه  .ھفته انتظار اکمال آنرا داشت و اين کاری بود که خواجه اق3ً برای يک ميشود
که در دريای تعجب فرو رفته بود از او اسم و کارش را ميپرسد امير جواب نميدھد و  حالی

 .کف دست او ميگذارد ھفته را در خواجه مزد کار يک
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ش اتفاق افتاده و داستان چنين رويپياده  ۀبا امام ابراھيم نيز در اخير دورن ام3قات عبدالرحم
 :ميگويد

 در و از مقر امام معلومات حاصل کرد .جزيره ای معتکف بود امير به کوفه رفت و امام در« 
عالم حيرانی  در. اين آب گذشته و نزد امام حضور يابد بايستاد تا چگونه از کنار آب حيران

ن متوجه باش که آھوئی می آيد به تعقيب آھو اای عبدالرحم: ميگويد ميشنود کها صدای امام ر
 .»روان شو نزد ما ميرسی

به تعقيبش و امير  افتد آھو در آب می. ی آھوئی خوش خط و خالی پديدار ميگرددابعد وقفه 
 .ن را نزد امام ميرسانداھای ھردو خاک برميخيزد و آھو عبدالرحمروان ميشود از عقب قدم

ش است که در مرو رت و شھنشاھياما ۀن مربوط به دوراقسمت دوم زندگی امير عبدالرحم
بينيم که امير در صدر آن باMی داستان بارگاه باشکوھی را مي به درين دوره نظر .کرد اع3م

 700شان به  ردر دو طرف او در دو قطار پھلوانانش جا دارند که شما تختی جلوس کرده و
 القاب اکثر که در داستان اسم و .پھلوان با نام و نشان اند 70اقل  ازين جمله حد ؛نفر ميرسد

ھلوانان مقام اول را دارد که پ ۀشاه خوارزمی در زمرنضراب جھانگير. شان ذکر يافته است
غيره و  شھزاده ليث، افراسياب ترک، شھزاده حسن و آن بعد از .سپھساMر لشکر نيز ميباشد

قعاً حضور داشته اند و يا اين اشخاص با اين نامھا وا غيره نيز نام برده شده که فھميده نميشود
ھمه حال بارگاھی ست پرطنطنه و ه ب. است عاريت گرفتهرا ب ھاداستان اين نام ۀنويسند

که درين جا جمع  کسانی چنين معلوم ميشود که ھمه و مناظره و مشاجره وجود ندارد. انضباط
درين . معين و مشخص ميباشند شده و ھمه دارای يک ھدف ميل و رغبت تمام حاضر با اند

عدالت استوار  ،برده نشده گاه اسمگذرانی ھيچعيش و نوش حتی از تفريح و خوش بارگاه از
 .وجود ندارد ،يا حق تلفی باشد ظلم و است و چنين عملی که دال بر

حده ييا خرگاه عل خيمه و عيار است که آنھا در 21برع3وه پھلوانان امير عبدالرحمن دارای 
ين عيارھا از طرف که به ا ،ی ميکنند و در اوقات ضرورت و کار احضار ميشوندانزندگ
مشھور ترين اينھا عبارت اند از بادJ  .نام داده شده است "مسلم ابو ۀآتش خان"نان دشم

بين عيارھا  در .غيره ابوالعطا و ابوالحسن دو برادران و ذوMبی نامدار پھلوانيد، سمرقندی،
از مردان  امور عياری او نيز در. ملقب ميباشد "مادر عيارھا"بانوئی نيز ديده ميشود که به 

ھا شخص روحانی به س عيارأدر ر. است ھا مثل مادر دلسوز و مھربانميماند و به عيارعقب ن
در امور مھم به  .که ھمواره به ذکر خدا و عبادت اشتغال دارد ،نام احمد زمچ ولی قرار دارد

ايام ضرورت و جنگ  در کاران نزد امير شفاعت ميکند وو بعضاً از گنھ امير مشوره ميدھد
 .تاس محرب او قمقا ۀر است و اسم آلعيايک جنگجوی کامل 

د که يک لشکر منظم و کارھائی بر می آين ۀعھد در امور حرب و مبارزه بعضاً عياران از
. بند دشمن و غيره رھائی بنديان از ،ھامانند کشودن حصار بر آمده نميتوانند،ۀ مکمل از عھد

سرعت و دارای شعور و بيداری ه دوندگان ب شمشيرزن، ،ھرکدام نقبزن گفته ميشود که عياران
 .ل داده شده استانيز توسط ھمين عياران به بلخ انتق )ر(و جسد حضرت علی  .دالوصف اندئزا

اين اردو . دارد ،که تمام احتياجات بارگاه و عساکر را فراھم ميکند اردو بازاری ،ی اميراردو
. ار و لشکر او ستيطرف مقابل نصر س. حال حرکت  و سفر و جنگ ديده ميشود ھميشه در
 رميدان جنگ وقتی دائر ميشود که ھ. نصر سيار با مروان نيز ياد آوری ميشود ۀرابط گاھی از

درين حال . دو لشکر يعنی لشکر ابومسلم و نصر سيار در يک منطقه مقابل ھم قرار بگيرند
ار عي. ھا زياد تر ميشوداليت جاسوسان و عيارھرکدام در ترصد احوال ديگر ھستند و فع

بعد از آنکه حرکات طرفين  .بسيار رند و فتنه است ولی نام دارد کهداغ مشھور  نصر سيار
يک روز در طلوع فجر طبل .  طرف تدقيق قرار گرفت و فھميده شد که جنگ ناگزير است

وصف ميدان جنگ  در .ميگيرندقرار  زار مقابل ھماخته ميشود و طرفين در ميدان کارجنگ نو
 :ن ميگفتقصه پرداز ما چني
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صف  از. گريز راهِ  ۀردMن تيز تيز و بيدMن در انديشقلب و جناح مرتب گرديد پُ  ميسره، ميمنه،
دوران يعنی  ۀدل پھلوان جھان يگان نمی طاقت بر .دشمن پھلوانی وارد ميدان شد و مبارز طلبيد

امير . طلبيدپيکار  ۀزمين ادب بوسيد و اجاز ،ضرشدرابشاه خوارزمی که نزد امير حاضنام نه ب
دھانه به دھانه تکاور دشمن زد و سه  و شاه وارد ميدان شدابضرن. داد کرد و اجازهء دعا را او

 لنگر .شاه زدرابضبرگشت و دھانه به دھانه تکاور ن دشمن پھلوان .را به عقب راند قدم او
ام بيان يکديگر تاختند و ن و بر شمشير کشيدند ھردو پھلوان .موئی تجاوز نکرد ريختاند سر

 جانب ھمديگر انداختند مراد شبه تير سه. شمشير مراد حاصل نشد با. و رجز خواندند کردند
آتش جھيدن  از قبه ھای سپر گران بردند سپر بر سر کشيدند گرز ۀدست به قبض .حاصل نشد

دشمن  .انداختند و دست در کمر زنجير ھمدگر تکاورھا فرود آمدند از .گرفت مراد حاصل نشد
زمين  بر و چنان او را را ھفت قدم بردوان کرد شاه اوابضرن .بردوان کند موفق نشد خواست

 .سپرد را اسير گردانيد و به پياده ھای لشکر او .زد که گوئی زمين در زير پايش بلرزيد
و ھنگام ظھر جنگ  شاه اسير گرديدندرابضو سوم الی ھفت پھلوان بدست نھای دوم پھلوان

صدای . به فرق ي3ن خاک غم بيختند دريای لشکر بھم ريختند، ود:   مغلوبه ترازو شد
 .يم کشتگان گوش فلک را کر ميساختن ۀآه و نال تراقس گرز گران، چکاچاک شمشيربران،

داخل کارزار  و تکاور نسشته نام بيان کرد قلب سپاه چون کوه گران بر ن درااميرعبدالرحم
برادر شمشيرزن  دو. کشته پشته ميساخت از می آورد و بلند ميکرد و فرود تبر امير .شد

تبر  .او زخم نزند تا کسی از عقب بر پشت سر حمايت ميکردند را از و ابوالحسن امير ابوالعطا
، عيار نصر سيار ،بر قول داغولی می آمد بنا ھر تارکی که فرود من وزن داشت و بر 21امير

 .ساوی تقسيم ميکردمُ  ۀمضروب را الی آخر به دو حص
و برای اثبات  يکی از سرداران سپاه خويش شرط بندی کرد با ری داغولی باMی اين باوربا

به دو حصه تقسيم شده بود  پھلوانان را که تازه با ضرب تبر امير جسد يکی از خويش ۀگفت
شرط  .قدری گران بود ترازو ۀترازو گذاشت يک کف ۀبه يک کف پيش کشيده و ھر قسمت را

خود  ۀا داغولی که بنا به تجربه به گفتشرط را باخته است ام م کرد کهکننده به داغولی اع3
ا کشف کرد که در کلفت چندين مثقاله ر و يک انگشتر اطمئنان داشت جسد را بدقت پاليد

شرط  ۀھردو کفه برابر شد و داغولی برندبي3نس  برداشتن آن و با .انگشت مقتول جای داشت
 .شمرده شد

 :رتب نام بيان ميکردزار مدر شدت کار امير
 دوران يعنی بنام امير ۀھان يگانججل منم پھلوان  خليل J J اکبر بزرگ است نام خدای عز و

 به خم کمند گيرم گر رستم زال زنده گردد بومسلم مروزی کيوان نرسد به دار و. ناالرحم عبد
ذوالجناح مرکوب خنگ عادی نام داشت و بقول راوی داستان از نسل  مرکوب امير.  اسيرم

حضرت امام حسين بود در واقعات عاجل امير بر خنگ عادی می نشست و باد J سمرقندی 
سمرقندی رقابت ھميشگی وجود بين خنگ عادی و بادJ . قدم بر ميداشت در زير جلو او

 زاز خنگ عادی عقب بمانی بادJ با تمسخر جواب ميداد ا ميگفت مبادا امير به بادJ .داشت
ميدانست و با غيظ  خنگ عادی اين تحقير بادJ را. است عقب بمانم اين اسپ تتو چگونه ممکن

 در راه را ھاعلم و گوش را قلم ميکرد و فرسنگ خنگ عادی دم را .افتاد به سرعت تمام راه می
گوش ھم و ھمواره گوش ب مانداو عقب نمي J ھيچ گاه از اما باد .يک چشم بھم زدن ميبلعيد

 .حرکت ميکردند
 را اصفھان و خروجش را خورش اوشھر سرپل بلخ تائيد ميکند و آب رد تولد امير را سراداستان

اين فھميده  .ميگويد  72بر ع3وه امير خودش را صاحب خروج . جھان ميداندشاھ مرو از
 بوده است و يا 72صاحب خروج ديگر ظھور کرده و او شخص  71نميشود که قبل از او 

اين کارنامه . شمرده اند 72را الی شماره  ه در داستان مبرھن است کارنامه ھای اوک طوری
 .غيره عبارت بوده است ببر و کشتن اژدھا و تسخير شير عبارت از ھا
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عياران در وقت . عياران امير مانند پھلوان ھايش کارنامه ھای زياد و عجيب تر دارند
 ه ميکردند که به خورد طرف مقابل داده ميشد وبيھوش کننده استفاد ۀنوع ادوي يک ضرورت از

 حال بيھوشی بسر برده ميشد که به اثر آن دشمن برای ساعات متوالی در يا در دماغش فرو
متاعش در  ۀرا با جمل کجکولی بود که اگر ميخواست يک شھر بادJ سمرقندی دارای. ميبرد

حدود يکصد  ين صفات و لشکری درو پھلوانان با ا با داشتن عياران امير .آن فرو ميکشيد
ن را از طرفداران امويان پاک ايرا از تسلط اعراب آزاد ساخت، اياMت مسلمان شده را ھزار
را بکشت و به اين   »زياد« و حاکم عربی به ماوراءالنھر سوقيات کرد 752سال  در. کرد

 .س آن قرار داشتأر ترتيب يک دولت بزرگ خراسانی تشکيل نمود که خود در
  :غانستان در مسير تاريخ آمده استکتاب اف در دعهقسمت سوم کشته شدن امير با فريب و خُ 

ابو مسلم بعد از ادای مراسم حج برميگشت که خليفه سفاح بمرد و منصور دوانيقی برادرش « 
ابومسلم پذيرفت و  .بين بردن رقبايش تحکيم نمايد با از را خ3فت او مسلم متوسل شد تا به ابو
 .پنج ماه جنگيد تا خ3فت منصور مستحکم گرديدمدت 

راه برگردد و به  نامه ھائی به او نوشت که از منصور که ترسيده بود. بعداً عازم افغانستان شد
 حالی در .طرف خليفه استقبال شد ابو مسلم برگشت و از. حکومات مصر و شام بپردازد تنظيم

يکی  خليفه منصور در. قدرت را مغلوب کند کرده بود خدعه و فريب گاھی ميتواند که فراموش
مود و سرش نريز  را ريز ھای مخفی ابو مسلمنه توسط ج3دھای مصنوعی و محرمااز صحبت

  ».نيان فرو ريختو درھم به معسکر خراسا ھای دينارطبق در را
 :سرای ما چنين ميگفتدرين باره داستان

نزدش فرار کرد و  ول پاگذاشت تبر امير ازوقتی ابو مسلم راھی دربار خليفه گرديد و به بندر ا
به . سنگ جدا نتوانست زرا ا ھرقدر امير فشار آورد و ت3ش کرد تبر .سنگی چسپيد به

که امير وارد دربار خليفه  و زمانی خنجر و غيره از نزدش جدا شدند شمشير، بعدبندرھای ما
عقب پرده ھا حمله  خالی از نوکران خليفه باMی اين مرد دست و .بکلی خلع س3ح بود گرديد
بری بود ب شير اما جسد امير حمل بر .ابو مسلم افول کرد و آفتاب فروزان زندگی امير کردند

روائی گذار ميکردو جسد بيجان امير حکم قلمرو امير گشت و یکه ساليان چندی در اقصا
 .ميکرد

منصور دوانيقی وارد  ن به درباراازين داستان چنين فھميده ميشود که وقتی امير عبدالرحم
در ھر دربند غ3مان خليفه بھر نوع مکر و حيله از  را او ۀو اسلح بدون س3ح بود ميشود

طرفدارانش جمع کرده به تابوتی گذاشته و  را و ھمچنان توته ھای جسد او .نزدش گرفته بودند
 .آن تابوت را به مرکوبی حمل کرده باشند

بين مردم غيور و آزادی  ه گرفته ميشود اين است که ازاما آنچه ازين داستان تاريخی انتبا
مقابل  ھر مرحله تاريخی قھرمانانی بروز کرده اند که در ھر وقت و زمان و در در دوست ما

 .رنگين و زرين ساخته اند را از پيچ و تاب ما کرده و صفحات تاريخ پر ظلم و بيداد قيام ستم،
که از آن ذکر آوردم يکی از شاھکارھای  را تانی اوکتاب داس که ابومسلم يکی از آنھا است و

 اام .ستی معتبر که ميتوان گفت شھنامه ای بزرگ و تاريخی و ادبی سرزمين ما بشمار ميرود
  ؟؟؟يا خير آن شنيده اند و ۀبار چيزی در يا نميدانم کسی ديگر نيز اين کتاب را در جائی ديده و

سرگذشت امير ابومسلم اين  ۀبار ات بيشتر درھرگاه اين سطور نشر گردد معلوم وارماميد
 .توفيقالمن J  و. و کتاب داستان او حاصل گردد قھرمان نامدار تاريخ

  
 


